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Guia resum del programa de subvencions 
 
“BARCELONA: AFAVORINT LA CONTINUÏTAT EMPRESARIAL” 
 
DEFINICIÓ I PRINCIPALS REQUISITS 
 
Ajuts econòmics per a persones empresàries individuals o microempreses (qualsevol forma jurídica, fins a 10 
treballadors/es) de Barcelona que adquireixin una activitat econòmica en els sectors de comerç, serveis, restauració i 
indústria, existent i en actiu a la ciutat. 

 
El corresponent contracte de compravenda haurà d’haver estat celebrat entre el 01/12/2016 i el 15/06/2018. 
 
L’import de l’operació no podrà ser menor de 3.000 € ni major de 100.000 €. 
 
Caldrà també estar al corrent de totes les obligacions tributàries (Ajuntament de Barcelona, Seguretat Social i Hisenda) 

 

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ I DESPESES SUBVENCIONABLES 
 
La quantia de la subvenció màxima serà del 50% del preu de compravenda i no superarà els 5.000 € 
 
No se subvencionarà l’Impost de Valor Afegit de les despeses presentades i justificades (IVA) 

 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (EN EL MOMENT DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD) 
 

• Instància de sol·licitud de subvenció que inclou: 
  

o Dades de la transmissió empresarial 
� Nom i raó social 
� Data i preu del contracte de compravenda 
� Ubicació, sector i activitat desenvolupada 

o declaració relativa a subvencions rebudes de les Administracions o ens públics i al compliment de la 
normativa aplicable 

o autorització d’accés a la informació necessària per a l’acreditació del requisit d’estar al corrent de 
pagament davant les administracions 

 
• Full de sol•licitud de transferència bancària i/o certificat bancari de titularitat del compte per tal d’ingressar la 

quantitat atorgada després d’analitzar la sol·licitud i corroborar la documentació annexa presentada. 
Generalment aquest tràmit es realitza presencialment a les oficines de les entitats financeres. 

 
• Dades fiscals/censals de la persona o empresa sol·licitant (còpia de models 036 o 037). Es pot obtenir de forma 

automàtica en pdf a través de  Certificat Digital  a la Seu Electrònica de l’AEAT en l’apartat de Tràmits/  “Censos, 
NIF i domicili fiscal”/Censos/Model 036-037/Copia (consulta íntegra) Mod036-037. 
 

• Si s’escau, Còpia TC2 (Seguretat Social) amb relació de treballadors/es en el mes de la compravenda per 
comprovació de que es tracta d’una microempresa. 

 
• Contracte de compravenda i acreditació del pagament. 

 
• Acreditació de poders (escriptura) i còpia del document d’identitat del/la representant legal en el cas de 

persones jurídiques. 
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SOL·LICITUDS 
 
Es podran registrar les sol·licituds de subvenció fins al 30 de juny de 2018, aportant tota la documentació necessària 
per via telemàtica: 
 

Per Internet, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona amb Certificat Digital: 
www.bcn.cat/tramits 
  
Podeu consultar els certificats digitals admesos en aquest enllaç: 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/certificatLogin/default.html 
 
i els requisits tècnics aquí: 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/demoAjuda/default.html?&goto=requisitstecnics 
 
El sistema telemàtic accepta “annexar” fins a 8 arxius pdf. És recomanable la següent distribució d’arxius a 
l’hora de presentar telemàticament. 
 
 1- Full de sol·licitud 
 2- Full de transferència bancària 
 3- Model 036/037 

4- TC2 (Seguretat Social), si s’escau o declaració responsable de que no es tenen persones treballadores 
contractades. 

 5- Contracte de compravenda i acreditació del pagament 
 
Les acreditacions d’estar al corrent de pagaments amb les diverses administracions (Ajuntament, Seguretat 
Social i Hisenda) es faran d’ofici per l’equip encarregat de la gestió de l’ajut. 
  
 

 
IMPORTANT: el criteri per determinar l’ordre d’accés, quan sigui necessari, a la subvenció serà l’ordre de presentació 
de les sol·licituds i fins a l’esgotament de la partida pressupostària assignada al Programa. 

 
 

MÉS INFORMACIÓ I CONSULTES 
 
Si desitgeu més informació o fer consultes relatives a aquest programa de subvencions podeu fer-ho a mitjançant: 

 
• A través de l’apartat “Contacteu” que trobareu al propi tràmit de la subvenció 

www.bcn.cat/tramits 
 

 

 


